
 
 

 

  

 

 تفاهمنامه 

 میان

 افغانستان اداره اراضی

 و 

 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

 در مورد

واگذاری زمین دولتی برای استقرار موقت بی جا شده گان که در 

 اثر حوادث طبیعی از محالت بومی شان بی جا شده اند

 

۷۹۳۱عقرب سال 
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 مقدمه

مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی  ۷۵۳۱/۶/۱مورخ  (۵۰۳) فرمان شماره ربه منظور تطبیق بهت افغانستان اداره اراضی

تا موقت و کمک های بشر دوستان با افغان ها که خاص تفکیک بین بی جا شده گان نیازمند استقرار دایمی و افغانستان و

زم ع ا والیات به صورت موقت بی جا می شوند وناامنی از محالت بومی شان به سایر ساحات ی اثر حوادث طبیعی و در

 کمک های بشرهت جبرگشت به محالت خویش را دارند از طرف دیگر زمینه سازی برای نهاد های ملی وبین المللی 

این تفاهمنامه به منظور واگذاری زمین دولتی به یک مدت معین به  دوستانه شان به این بی جا شده گان درین مرحله،

داره اجا شده گان فوق الذکر ترتیب وبین طرفین )بی  موقتاستقرار عودت کننده گان جهت  مور مهاجرین وجانب وزارت ا

  به امضا رسیده است. (عودت کننده گان وزارت امور مهاجرین وو افغانستان  اراضی

 

 افاهد

 :اولمادۀ 

 میان طرفین جهت تحقق اهداف ذیل تعهد می گردد:این تفاهم نامه 

 رد بیجا شده گان داخلی  موقت استقرارواگذاری زمین دولتی مورد نیاز جهت  ایجاد سهولت های الزم به منظور -۷

 ناامنی. اثر حوادث طبیعی و

 .محالت معین شده دراثر حوادث طبیعی طور موقت  که دربیجا شده گان داخلی ساحتن مستقر  -2

اثر حوادث  جا شده گان داخلی دربیموقت عین که غرض استقرار الزم در محالت م فراهم نمودن تسهیالت -۵

 ناامنی. طبیعی و
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  طرفین

 دومماده 

 طرفین این تفاهمنامه عبارتند از:

 جمهوری اسالمی افغانستان. امور مهاجرین وعودت کننده گان طرف اول: وزارت 

 .اداره مستقل اراضی افغانستانطرف دوم: 

 

 موضوع 

 : سومۀ ماد

ز جانب ا ثبت گردیده باشد، که قبال از طرف بانک زمین دولتی تشخیص و زمین دولتی/قطعات قطعه قراردادن دراختیار

 تقرارغرض اس ق مالکیت زمین متذکرهر مهاجرین وعودت کننده گان بدون انتقال حافغانستان به وزارت امو اداره اراضی

  ناامنی. اثر حوادث طبیعی و در موقت بیجا شونده گان داخلی

 

 مدت 

 چهارم: ماده

از تاریخ واگذاری زمین دولتی معتبر دانسته می شود ودرصورت نیاز قابل  طرفین پنج سال میان این تفاهم برای مدت 

  تمدید می باشد.

 

 تعهدات طرفین

 : پنجمۀ ادم

 :عودت کننده گان مهاجرین و تعهدات وزارت امور: (۷)

ر اندازه با ذکوناامنی  درخواست زمین دولتی مورد نیاز جهت استقرار موقت بی جا شده گان دراثر حوادث طبیعی  -۷

  ومشخصات زمین.
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 .نامهمقصد  معین شده مندرج این تفاهم شده صرفا به استفاده از زمین واگذار  -2

 .امهنزمین مندرج تفاهمی به واگذار معرفی نماینده گان باصالحیت غرض تکمیل وطی مراحل اسناد مربوط -۵

 میگردد از جانب واگذار شده  دایمی  که سبب تخریب وکاهش ارزش زمین  جلوگیری ازاعمار هرنوع تاسیسات -4

 .امور مهاجرین وعودت کننده گان وسایر ادارات ذیربط وزارت

 افغانستان درموعد معینه آن. اداره اراضیواگذاری مجدد زمین واگذار شده به جانب   -۳

زمین واگذار شده بعد از ختم مدت تفاهمنامه ویاهم انقضای مقصدی که زمین به آن اختصاص دا ده  تسلیمی -۶

 افغانستان با تمام تاسیسات وتجهیزات زمین واگذار شده. اداره اراضیشده باشد به 

 :افغانستان اداره اراضیتعهدات : (۲)

 جانب وزارت امور مهاجرین.فراهم نمودن تسهیالت الزم غرض تشخیص زمین قابل واگذاری به  -۷

 .افغانستان اداره اراضیاز طریق بانک زمین دولتی تهیه وترتیب نقشه های مربوط به زمین واگذار شده  -2

 .افغانستان اداره اراضی انتخاب زمین مورد نیاز واریه نقشه آن  از طریق بانک معلوماتی زمین -۵

را بنابر درخواست وزارت امورمهاجرین دروالیت مربوط افغانستان با استفاده از بانک زمین چند گزینه  اداره اراضی -4

 تقدیم میدارد.

انتخاب زمین توسط یک کمیته تحت نظر والی والیت مربوطه بعد از ارایه ان درجلسه اداری والیت صورت  -۳

  میگیرد.

تسلیم خط ختیار قراردادن زمین مندرج تفاهمنامه به جانب وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ذریعه درا  -۶

 .افغانستان ترتیب میگردد اداره اراضیزمین که از جانب 

 

 تعهدات مشترک طرفین

 : ششمۀ ادم

 استقراربیجا شده گان داخلی.در خصوص  واگذاری زمین مورد نیاز  ناد مربوط بهتبادله مکاتیب و اس -۷

 ترتیب وحفظ اسناد مرتبط به واگذاری زمین   دردونقل از جانب طرفین تفاهمنامه. -2

 مورد نیاز جهت تحقق اهداف این تفاهمنامه.ایجاد هماهنگی های الزم  غرض واگذاری زمین  -۵
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 معرفی نماینده ارتباطی از جانب طرفین تفاهمنامه. -4

الیت مربوطه و افغانستان اداره اراضیتسلیمی ودراختیارقراردادن زمین به اساس تسلیم خط زمین که بین رئیس   -۳

 گیرد .ورئیس امورمهاجرین والیت مربوطه صورت می

درصورت نیاز پروزه های عام المنفعه به زمنی واگذار شده قبل از ختم معیاد تفاهمنامه از جانب حکومت،زمین  -۶

اس افغانستان تشخیص وبه اس اداره اراضیدولتی بدیل به مقصد استقرارموقت بی جاشده گان مربوطه از طرف 

 ن دراختیار شان قرارداده می شود.این تفاهمنامه به جانب وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گا

 

  تطبیق

 :هفتمۀ ماد

 تائید آن از طرف شورای و طرفین میان امضا بعد از نقل ترتیب و دو در یک ضمیمه و ماده هفت این تفاهمنامه بداخل

 شته می شود.قابل تطبیق پندامحیط زیست  آب و عالی اراضی،

 

 

 

 

 

 

 جواد پیکار بلخیسید حسین عالمی 
 رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان
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 ضمیمه

 

 سلیم خط دراختیار قرار دادن قطعه زمین دولتیت

 مورخ (    بر اساس تفاهم نامه ) غرض دراختیار قراردادن زمین دولتی بدون انتقال حق مالکیت زمین این تسلیم خط

ووزارت امورمهاجرین قطعه/ قطعات زمین دولتی تسلیم دهنده اداره افغانستان منحیث  اداره اراضیبین  ......../......./......

ه صرفا ب ار زمین واگذار شدهره تسلیم شونده وادا صورت میگیرد زمین دولتی  قطعه/ قطعات تسلیم گیرندهاداره به حیث 

تفاده اس غیر از مقاصد این تفاهم نامه  به مقاصد دیگریهدف درخواست شده استفاده نموده می تواند   ودرصورتیکه 

 بدون قید وشرط به اداره تسلیم شونده مسترد میگردد. ،گردد

 

 مشخصات کمی وکیفی زمین

 اربعه زمیند وحد

  شماالا 

  جنوباا 

  شرقاا

  باا غر
 و موقعیت قطعهمشخصات 

  قطعه کدسترنمبر 

  به حروف و عددمساحت 

  زمیندرجه 

  آبه زمینحق 

  قریه

  ولسوالی

  والیت
 زمینوضعیت 

 دامنه تپه آبهبلند  هموار
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 :تسلیمیتاریخ 

 هیات تسلیم دهنده:

 ضاام اسم و

 امضا اسم و

 امضا اسم و

 

 هیات تسلیم گیرنده

 امضا اسم و

 امضا اسما و

 امضا اسم و

 


